
            HÖSTSTÄDNING
                      BRF HUSAREN 
            LÖRDAG 10 NOVEMBER

Lördag 10 NOVEMBER är det dags för Höststädning samt Grovsophämtning.

Vi samlas som vanligt kl 10.00 på respektive städområden. Ni som är nyinflyttade 
lär säkerligen märka var aktiviteterna äger rum.

Med referens till tidigare utskick i samband med Städdagar så har Stenungsunds 
Kommun nya Regler sedan några År tillbaka gällande “gratis/fria” Containrar vid 
Städdagar/Grovsophämtning. Med anledning utav detta samt att Föreningen själva står 
för kostnaden för Containrar vid Årets Höststädning så är Året “upplägg” för 
antal/placering utav Containrar enligt nedan. 

* Behovet är uppskattat till 2 st Containrar (osorterat) för hela Föreningen till  
  Höststädningen. Dessa kommer att placeras enligt följande

* 1 st på Område 3 i anslutning till de 3 “nya” Parkeringsplatserna.
  Denna Container är främst avsedd för Husarvägen 33-43, samt Område 3.

* 1 st på Område 1 och 2 i anslutning till Grönytan nedanför Husarvägen 31.
  Denna Container är främst avsedd för Område 1 och Ryttarvägen 2-16.
  Placeringen är gjord med tanke på att den ska vara mitt emellan ovan Bostadsrätter.

Utöver ovan nämnda 2 st Containrar (osorterat) kommer Vi även beställa 1 st Container
för enbart Träavfall. Tanken/avsikt med detta är att Vi ska använda denna till att först 
ta hand om Rivningsmaterial från Renoveringsarbetet 2018 samt till att Häcken vid 
Bilparkeringen Område 1 ska klippas/sågas ner. Under ett antal timmar kommer denna 
Container var uppställd på Område 3, Tisdagen 6 November för att fylla upp denna 
med Rivningsmaterial/Trä från ovan nämnda Renoveringsarbete. Efter detta kommer 
Containern flyttas till Område 1 för att fyllas med Träavfall i samband med 
klippning/sågning utav ovan nämnd Häck vid Bilparkeringen. Detta arbete kommer att 
ske innan och under Städdagen. Under den tid som denna “dedikerade” Container står 
på dessa 2 st Platser så vill Vi att denna Container ej fylls på med något annat än vad 
som är nämnt enligt ovan Arbeten. Skulle det finnas utrymme kvar att slänga Trä, Löv i 
denna Container efter att ovan klippning/sågning är utförd så kan man givetvis göra 
detta i samband med Städdagen, dock ej före denna datum. Slänger man Löv, etc i 
denna Container så skall Plastpåsarna tömmas med innehållet så att 
Plastpåsarna/säckarna ej kommer med.



OBS : Mer info på andra sidan/baksidan
De flesta känner säkerligen till att man på Stenungsunds Kommuns
återvinningscentral Kläpp i Ödsmål kan slänga detta mesta kostnadsfritt. 
Numera har de också utökade öppettider. Se nedan angående öppettider hämtat 
från Kommunens hemsida Oktober 2017.

* Måndag - Torsdag        kl 11 - 19.        (dag före helgdag kl 11-16)
* Fredag                            kl 07 - 16.
* Lördag ojämna veckor kl 10 - 14.
* Anm : Helgdagar helt stängt

Arbeten 

- Rensning ogräs utanför Kvartersgården Husarvägen 31 B
- Rensning utav hängrännor
- Allmän städning och rensning utav sly, löv
- Nersågning/klippning utav träd och buskar
- Rensning ogräs, städning utav lekplatserna
- Kontroll utav lampor på Garagelängor samt Gångvägar
- Diverse arbeten enligt “direktiv” från respektive områdesansvarig

Föreningen bjuder på Kaffe, Varm Korv och Dopp vid Kvartersgården kl 11.30.

Eftersom vi alla är delägare i BRF Husaren så hoppas vi att alla ställer upp, så att vi 
framöver slipper anlita kostsam Entreprenad på detta arbete. En sådan situation skulle 
visa sig som höjning på våra avgifter/hyror. Flertalet ställer ju alltid upp årligen på våra
2 st städdagar vi har varje år. Men tyvärr så tycks det vara att vissa hushåll nästan 
aldrig, eller ytterst sällan har någon “representant“ närvarande på dessa städdagar. 

Kan man inte deltaga i städarbeten just den 10 November så kan man göra en insats 
innan denna datum. Fråga då respektive områdesansvarig för arbetsuppgifter.

HÄLSNINGAR 
STYRELSEN BRF HUSAREN


